
قاتلون يف سبيل اهللا حىت يقوم دين اهللا؛ ويدفع الكفار بعضهم ببعض حىت ال يدفاع الكافرين باملؤمنني؛ ف

؛ ما ظنكم مثال اآلن ولدى الناس ما يسمى بالدولتني العظميني لو  يسيطر أحد الطرفني على األرض

القوة هلا مقابل كانت السيطرة إلحدامها لطغت وسيطرت على األرض؛ ولكن اهللا تعاىل جعل هذه 

ولو ال دفع اهللا الناس بعضهم  د استمع ((فسيفها وإال لفسدت األرض؛ ومباذا تيدافعها ومينعها وخي

)) هذا هو الفساد احلقيقي  ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثيرا

ضانات ودم البناء وتغرق الزروع يف األرض؛ ليس الفساد أن تأيت العواصف وتسقط الثمار؛ أو تأيت الفي

 تلهدم هذا الشك أنه فساد؛ لكن الفساد احلقيقي أن يقضى على دين اهللا و معامل دين اهللا ((

))؛ وهذا وقع وإال ال؟ نعم؛ األمم الطاغية  كثيرا صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا

ساجد واملؤذنون يؤذنون ويرفعون اسم اهللا؟ أبدا؛ امل تالكافرة ملا استولت على بالد املسلمني هل أبق

انظر إىل البالد اليت سيطر عليها الكفر منعوهم، منعوهم من إقامة دين اهللا؛ وهم أعين الكفار يتظاهرون 

ويكربون أجسامهم بأم أصحاب احلرية والدميوقراطية وكذبوا فيما قالوا؛ ولكنها دعوى كقول الشيطان 

ولو ال دفع اهللا  )) واحلاصل أن اهللا عزوجل يبني يف هذه اآلية: (( ن الناصحينإني لكما لم آلدم: ((

)) مباذا؟ بطمس معامل الدين وحلول معامل الكفر واملعاصي؛  الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض

غراق البناء، إ هدمإفساد الديار،  من هذا هو الفساد احلقيقي؛ ولكنه يراد باآلية ما هو أعم من ذلك

  الزروع، إحراقها على أيدي املتسلطني، كل هذا داخل.

)) أي صاحب فضل؛  ذو فضل )) فحمى بعضهم ببعض؛ (( ولكن اهللا ذو فضل على العالمين (( 

أي كل اخللق فلله  كلهم وإال العاملني  أي))  على العالمين والفضل هو العطاء الزائد الواسع الكثري؛ ((

سبحانه وتعاىل؛ فهو سبحانه وتعاىل ذو فضل  م علم على خالقهمتعاىل عليهم فضل؛ ومسوا عاملا أل

ر الضرع وأجرى األار وفجر دله الرزق؟ هو الذي أنبت الزرع وأعلى مجيع اخللق؛ الكافر من أين 

  العيون أعين الكافر؟ ال؟ من الذي فعل ذلك ؟

  اهللا سبحانه وتعاىل :الطالب

به؟ الكافر واملسلم؛ إذا فاهللا عزوجل له فضل على العاملني كلهم، كل العاملني  ومن الذي ينتفع: الشيخ 

املوت؛ وتأمل قوله بخرة؛ وفضله على الكافر ينقطع له فضل عليهم؛ لكن فضله على املؤمن ميتد إىل اآل

املوتة  )) إال ال يذوقون فيها الموت إال الموتة األولى تعاىل يف املؤمنني املتقني حيث قال عنهم: ((

ممتدة حىت يف الدنيا  اكن ملا كانت اجلنة للمتقني وفضلهاألوىل ؛ طيب وهل يف اجلنة موتة األوىل؟ ال؛ ل



من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو  يف جنة ؛ ألن اهللا يقول: (( جنة، حىت يف الدنيا املتقي هم يف

م التقوى تكونوا يف جنة الدنيا املمتدة )) ذوقوا يا إخواين طعم هذا، ذوقوا طع مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

املوت إال أيش املوتة فيها إىل جنة اآلخرة؛ وعند املوت أين ينتقلون؟ إىل جنة؛ إذا صدق أم مل يذوقوا 

األوىل فقط؛ ملا حبس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وأغلق عليه باب احلبس؛ قال: ما يصنع أعدائي 

يصنع أعدائي يب إن جنيت يف صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة يعين أي شيء يصنعون، ما يب 

ونفيي سياحة؛ يقول: إن قتلوين فأنا شهيد، وإن حبسوين فحبسي خلوة أختلي باهللا عزوجل عن الناس 

اهللا عزوجل؛ لكن  آيات، أسيح يف أرض اهللا وأتفكر يف وأعمر أوقايت يف طاعة اهللا؛ وإن نفوين فسياحة

اهللا: إن جنيت يف صدري؛ وهكذا املؤمن؛ وجرب جتد واهللا إنه ليمر باإلنسان ساعات الشاهد قوله رمحه 

يقول إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا النعيم فهم سعداء؛ أحيانا مير بك ساعات يعين تذهل كل شيء؛ 

نا من كل جانب ويزين لنا بعض األشياء من الدنيا وننسى ئعلينا الغفلة والشيطان جيي وأحيانا تستوىل

هذا؛ والقلوب مثل األرض أو أشد تأثرا من األرض إذا وقف عنها املطر يبست؛ وإذا تدارك عليها املطر 

رويت وأنبتت؛ بل القلوب أشد ألن القلوب ـ نسأل اهللا السالمة ـ زيغها قريب جدا، زيغها قريب جدا؛ 

اج إذا مل يتدارك اإلنسان ويثبت املراسي غرقت؛ فاحلاصل أن اهللا عزوجل ذو فضل فهي كسفينة يف األمو 

على العاملني يف الدنيا واآلخرة بالنسبة ملن؟ للمؤمنني؛ ويف الدنيا فقط بالنسبة للكافرين ابتالء وامتحانا 

    من اهللا عزوجل.

؟ الظاهر أنه شرعية وإال الكونية )) آيات اهللا تعاىل ال تلك آيات اهللا نتلوا عليك بالحق مث قال: ((

ذلك نتلوه  يشمل األمرين، آيات اهللا الكونية خنربك ا وتشاهد وتعترب؛ والشرعية اليت هو القرآن ((

)) فاهللا سبحانه وتعاىل يتلوا على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم  عليك من اآليات والذكر الحكيم

يكون عربة للمعتربين؛ مث هذه التالوة هل يعرتيها كذب؟ ال من آيات اهللا تعاىل الكونية والشرعية ما 

من  اإلخبارية)) أي مصحوبة باحلق ال يعرتيها كذب بوجه من الوجوه؛ القصص  بالحق ذا قال: ((هلو 

وإنك لمن  غري القرآن ميكن أن تكون كذبا لكن القرآن حق أي صدق ليس فيه مرية وال كذب؛ ((

    إنك لمن د صلى اهللا عليه وسلم؛ وأكد هذا بإن والالم؛ (()) اخلطاب ملن؟ حملم المرسلين

)) بل إنه عليه الصالة والسالم أفضل املرسلني وخامت النبيني صلى اهللا عليه وسلم؛ ويف قوله:  المرسلين

)) إشارة إىل أنه صلى اهللا عليه وسلم قد  عليك بالحق هنتلو )) بعد قوله: ((  لمن المرسلين ((

شهدت برساالته مطابقة ما أخرب به للواقع؛ فإن الذي جرى هلؤالء املأل من بين إسرائيل موجود له 



) ) أو لم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل شواهد يف كتب بين إسرائيل؛ قال اهللا تعاىل: ((

    ....األسئلة واهللا أعلم ـ أو نستمر؟ الفوائد نعم

يف هذا دليل على  )) فلما فصل طالوت بالجنود قال إن اهللا مبتليكم بنهر. . . . قال اهللا تعاىل: ((

)) انفصل م مشى م  فلما فصل طالوت بالجنود أنه ينبغي للقائد على أن يتفقد جنوده؛ لقوله: ((

  وتدبر أحواهلم ورتبهم .

ومن فوائدها أيضا: أنه ينبغي له، بل جيب عليه أن مينع من ال يصلح للحرب؛ سواء كان خمذال، أو 

فمن شرب  مرجفا، أو ملحدا؛ املهم الذي ال يصلح للحرب جيب أن مينع؛ من أين يؤخذ؟ ألنه قال: ((

))  بيدهومن لم يطعمه فإنه مني إال من اغترف غرفة  ؛ (()) ما هو صاحل للقتال منه فليس مني

فيجب أن مينع من ليس بصاحل؛ما الفرق بني املخذل واملرجف؟ املخذل هو الذي خيذل اجليش، يقول: 

ما أنتم مبنتصرين؛ واملرجف هو الذي يهيب من العدو؛ فاألول يضعف والثاين يهيب من العدو هذا 

و؛ وكل منهم جيب قوة يف العدالالفرق بينهما؛ املخذل من يذكر صفة الضعف، واملرجف من يذكر صفة 

   أن يبعد أي نعم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب اختبار اجلند وهو ما يعرف اآلن باملناورات؛ جيب أن خنترب قدرة اجلند 

 العلى التحمل والثبات والطاعة؛ واألساليب احلربية اآلن مأخوذة من هذا لكنها متطورة حسب الزمن وإ

  الكرمية  ومن فوائد اآليةمأخوذة من هذا .

  من أين نأخذ؟  :الطالب

    )) على سبيل التمارين. مبتليكم بنهر فمن منه شرب منه فليس مني إنه قال: ((:الشيخ

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء القوم مع علمهم بأن طالوت صاحل للملكية انقسموا يف شأنه إىل  

   ثالثة أقسام .

))؛  فشربوا منه إال قليال منهم ينفذ أمر اهللا، أكثرهم؛ لقوله: ((ومن فوائدها: أن أكثر عباد اهللا ال   

  )) فالطائع قليل واملعاند كثري . وقليل من عبادي الشكور وهذا أمر يشهد به احلال، قال اهللا تعاىل: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز إخبار اإلنسان بالواقع إذا مل يقصد أو إذا مل يرتتب عليه مفسده؛ ألم 

))؛ وقد يقال: إن هذا ال تدل عليه اآلية وأن  ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ((يرمحك اهللا قالوا: 

  ))  نا اليوم بجالوت وجنودهال طاقة ل فيه دليال على أن اجلبان يف ذعر دائم ورعب؛ لقوهلم: ((



قال الذين يظنون أنهم مالقوا اهللا كم من فئة  ومن فوائدها: أن من فوائد اإلميان الصرب والتحمل؛ ((

إىل ))  طالوت بالجنود قال إن اهللا مبتليكم بنهرفلما فصل  (( )) . قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا

  آخره

من هذه اآلية الكرمية: مشروعية اختبار اجلند بصربهم وعدم صربهم؛ ويشبه اليوم ما يسمى  يستفاد

  كيف ينفذون اخلطة اليت تعلموها   باملناورات احلربية؛ فإن هذه املناورات عبارة عن تدريب واختبار للجند

ن شيء حمبوب؛ وإما ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل يبتلي عباده؛ إما باالمتناع ع

عن بين إسرائيل اهللا تعاىل بالوقوع يف شيء مكروه ليعلم سبحانه وتعاىل صربه؛ وهلذا نظائر؛ منها ما قصه 

حني حرم عليهم الصيد صيد احلوت يف يوم السبت؛ فكان احليتان تأيت يوم السبت شرعا ويف غري يوم 

أم وضعوا شباكا يف يوم اجلمعة فإذا هي يلة السبت ال يرون شيئا؛ فماذا صنعوا؟ فعلوا حيلة، هذه احل

جاءت احليتان يوم السبت دخلت يف الشباك مث نشبت فيه؛ فإذا كان يوم األحد استخرجوها منه؛ فكان 

يف ذلك حيلة على حمارم اهللا وهلذا انتقم اهللا منهم؛ ووقع ذلك أيضا للصحابة رضي اهللا عنهم يف أيش؟ 

 حال اإلحرام فابتالهم اهللا بصيد تناله أيديهم ورماحهم؛ ولكنهم يف الصيد حني حرم عليهم وهم يف

رضي اهللا عنهم امتنعوا عن ذلك؛ هنا هذا النهر ابتالهم اهللا سبحانه وتعاىل به وصاروا عطاشا فقال هلم 

  )) . فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إال من اغترف غرفة بيده نبيهم: ((

لكرمية: أن اهللا عزوجل عند االبتالء يرحم اخللق مبا يكون فيه بقاء حيام؛ لقوله هنا: ومن فوائد اآلية ا

  . )) ألنه البد أن يشربوا للنجاة من املوت إال من اغترف غرفة بيده(( 

   )). إال من اغترف )) (( فمن شرب الرد على اجلربية؛ من قوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية:

فشربوا منه إال  الكرمية: أن القليل من الناس هم الذي يصربون عند البلوى؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية 

  )) . مقليال منه

)) يف هذا  وجنوده فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا اليوم بجالوت مث قال تعاىل: ((

جف هو ر املأن و املخذل؛ دليل على أن من الناس من يكون مرجفا، أو خمذال؛ والفرق بني املرجف 

الذي يذكر قوة العدو فريجف به؛ واملخذل هو الذي يقول: أننا ال نقدر على هذا الشيء فيذكر ضعف 

ويف  )) هؤالء خمذلون وإال مرجفون ؟ خمذلون ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نفسه؛ هنا قالوا: ((

   نفس الوقت أيضا مرجفون؛ ألم يقولون: ال طاقة لنا م ألم أعظم منا وأقوى .



قال  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اليقني حيمل اإلنسان على الصرب والتحمل واألمل والرجاء؛ لقوهلم: (( 

مع اليقني قالوا هذا )) شف الذين يظنون أنهم مالقوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا 

ال طاقة لنا اليوم  القول؛ وهل قالوه بأنفسهم أو قالوه لغريهم؟ سبق أم قالوه لغريهم ملا قال أولئك: ((

  )) ردوا عليهم . بجالوت وجنوده

))؛ وقد قال اهللا قال الذين يظنون أنهم مالقوا اهللا  ويف هذه اآلية الكرمية: إثبات مالقاة اهللا؛ لقوله: ((

))؛ وقد استدل به بعض أهل السنة يا أيها اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه  : ((تعاىل

على إثبات رؤية اهللا عزوجل؛ قال: ألن املالقاة ال تصدق إال إذا رأى كل من املتالقني صاحبه؛ وهذا 

  االستدالل قد يكون فيه مناقشة؛ إذ ال يلزم من املالقاة الرؤية .

ظن يأيت يف حمل اليقني؛ مبعىن أنه يستعمل الظن استعمال اليقني؛ من أين تؤخذ يا ومن فوائدها: أن ال

  عبد اهللا ؟ 

  )) قال الذين يظنون أنهم مالقوا اهللا قوله: ((: الطالب

ألنه ليس الظن هنا مبعىن الشيء الراجح؛ إذ أن   )) قال الذين يظنون أنهم مالقوا اهللاقوله: ((  :الشيخ

  مالقاة اهللا جيب أن يؤمن ا اإلنسان قطعا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: ما ذكره هؤالء املوقنون بأنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثرية بإذن اهللا؛ وهذا قد 

بدر فئة قليلة غلبت فئة كثرية؛ وقع فيما سبق من األمم ووقع يف هذه األمة؛ مثل غزوة بدر؛ فإن غزوة 

؛ قد تغلب الفئة الكثرية وإن كان احلق معها كما يف غزوة كثريةالعكس قد تغلب الفئة ال وقد يكون

  حنني؛ ولكن للسبب .

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أنه ينبغي لإلنسان إذا ذكر الشيء أن يقيده بإذن اهللا أو مبشيئة اهللا أو ما 

  )) .بإذن اهللا  م: ((أشبه ذلك؛ لقوهل

ىل قسمني: إذن كوين، وإذن شرعي؛ إومنها: إثبات اإلذن هللا سبحانه وتعاىل؛ وقد مر علينا أنه ينقسم 

وما هم بضارين من  يف هذه اآلية إذن كوين وإال شرعي؟ إذن كوين؛ ويف قوله تعاىل عن السحرة: ((

  ))  أحد إال بإذن اهللا

   كوين: الطالب

  )) أم على اهللا تفترون  أذن لكمقل آهللا ويف قوله تعاىل: (( كوين أيضا؛: الشيخ

  هذا شرعي :الطالب



   )) شرعي، هذا شرعي طيب . أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به اهللا (( : شرعيالشيخ

  )) .واهللا مع الصابرين  ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة الصرب؛ لقوله: ((

)) فإن قلت: هذه اآلية ظاهرها ختصيص واهللا مع الصابرين  ومنها: إثبات املعية هللا عزوجل؛ لقوله: ((

هو الذي خلق  معية اهللا بالصابرين مع أنه يف آيات أخرى أثبت اهللا معيته لعموم الناس فقال تعاىل: ((

وما يخرج وما ينزل السموات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في األرض 

ما يكون من نجوى ثالثة  )) هذا عام؛ وقال: ((من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم 

))  إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين ما كانوا

عامة؛ واملعية اليت أضافها اهللا إىل  فما هو اجلواب؟ قلنا: إن اجلواب إن هذه املعية خاصة؛ وتلك معية

سه منها ما يقتضي التهديد ومنها ما هو يقتضي التأييد، ومنها ما هو لبيان اإلحاطة والشمول؛ فن

ال تحزن إن  ))؛ (( إنني معكما أسمع وأرى )) (( واهللا مع الصابرين فالذي يقتضي التأييد مثل: ((

يستخفون من الناس وال يستخفون )) وأمثلتها كثرية؛ والذي يقتضي التهديد مثل قوله: ((  اهللا معنا

))؛ واليت للعموم  من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان اهللا بما يعملون محيطا

  )) فإن قلتوهو معكم أين ما كنتم مثل قوله تعاىل: (( 

  اإلحاطة ؟ :الطالب 

  اإلحاطة؛ ال ال انتهينا هي الشمولية اإلحاطة .أي : الشيخ

  فإن قلت: ما اجلمع بني إثبات املعية هللا عزوجل؟ وإثبات العلو له ؟

فاجلواب أنه ال تناقض بينهما؛ إذ ال يلزم من كونه معنا أن يكون حاال يف األمكنة اليت حنن فيها؛ بل هو 

  ريا معنا وما أشبه ذلك مع أا يف السماء.ثنا والقول: القمر معنا والقطب معمعنا وهو يف السماء كما ن

)) تشمل الصرب على أقدار اهللا، وعلى طاعته، وعن  مع الصابرين )) قوله: (( واهللا مع الصابرين ((

   معصيته. 

  ))  قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرينولما برزوا  مث قال تعاىل: ((

يف هذه اآلية من الفوائد: أنه ينبغي لإلنسان عند الشدائد أن يلجأ إىل اهللا عزوجل؛ ألنه هنا ملا برزوا 

  )) . ربنا أفرغ علينا صبرا والتقى اجلمعان جلئوا إىل اهللا قالوا: ((

فهزموهم بإذن  ومن فوائدها أيضا: أن التجاء اإلنسان إىل اهللا سبب لنجاحه؛ ألنه قال بعد ذلك: ((

ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم  )) وأن اعتماد اإلنسان على نفسه واعتداده ا سبب خلذالنه (( هللا



)) وهذا مشهد عظيم يف الواقع فإن كثريا من  فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األرض بما رحبت

وله وقوته وكسبه؛ يف بدنه أو ماله أو أهله يرى أن ذلك من حنعمة الناس إذا أعطاه اهللا سبحانه وتعاىل 

وهذا الشك أنه خطأ عظيم بل هو من عند اهللا هو الذي من به عليك؛ فانظر إىل األصل ال إىل الفرع؛ 

والنظر إىل الفرع وإمهال األصل هذا خطأ يف العقل والتفكري؛ وذلك جيب عليك إذا أنعم اهللا عليك 

  بطاعته جبوارحك نعم . نعمة أن تثين على اهللا ا بلسانك وتعرتف له ا بقلبك وتقوم

))  وثبت أقدامنا ومن فوائد اآلية الكرمية: اضطرار اإلنسان إىل تثبيت قدمه على طاعة اهللا؛ لقوله: ((

  ضد تثبيت األقدام: الفرار؛ والشك أن الفرار حني يلتقي الصفان من كبائر الذنوب.

)) ما  انصرنا على القوم الكافرينو  ومن فوائد اآلية الكرمية: ذكر ما يكون سببا لإلجابة؛ لقوله: ((

)) كأم يقولون انصرنا عليهم من أجل كفرهم؛ وهذا يف  على القوم الكافرين قالوا: على أعدائنا، ((

    غاية ما يكون من البعد عن العصبية واحلمية؛ يعين ما طلبنا أن ننتصر عليهم إال ألم كافرون .

))يف هذا دليل على ما أشرنا إليه  وقتل داود جالوت . . . فهزموهم بإذن اهللا مث قال اهللا تعاىل: ((

  .للخذالن همن قبل أن اللجوء إىل اهللا تعاىل سبب للنجاة؛ وأن اإلعجاب بالنفس سبب لعكس

       ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إضافة احلوادث إىل اهللا عزوجل وإن كان من فعل اإلنسان؛ لقوله:

  )) فاهللا هو الذي أذن النتصار هؤالء وخذالن هؤالء . بإذن اهللا لكن (( م)) هذا فعله فهزموهم ((

  )) طيب قتل داود جالوت ومن فوائدها: أن داود عليه الصالة والسالم من أنبياء بين إسرائيل؛ ((

  ...؟..:الطالب

)) ففيه دليل على أن  ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل من بعد موسى ألنه قال من قبل: (( :الشيخ

ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل من بعد  داود من بين إسرائيل وأنه بعد موسى أيضا؛ ألن اهللا قال: ((

  )) وكان داود من بينهم . موسى

حني برز له؛ والشجاعة عند املبارزة هلا  جالوتومن فوائدها أيضا: شجاعة داود عليه السالم حيث قتل 

أمهية عظيمة؛ ألنه إذا قتل املبارز أمام جنده الشك كأنه سيجعل يف قلوم الوهن والرعب؛ ولكن هل 

  جيوز يف هذه احلال أن خيدع اإلنسان مبارزه ؟ 

  نعم: الطالب

  جيوز ؟  :الشيخ

  :جيوز الطالب



واخلداع ليس جبيد؛ ألن املقام مقام حرب وكل منهما يريد أن أي جيوز؛ ملاذا جيوز أن خندعه : الشيخ

بن ود ملا خرج ملبارزة على بن أيب طالب صاح به  يقتل صاحبه فال حرج أن خيدعه؛ ويذكر أن عمرو

أن أحدا قد حلقه فالتفت فضربه علي، نعم؟ هذه عمرو علي وقال: ما خرجت ألبارز رجلني؛ فظن 

   مقام حرب؛ هو يريد أن يقتلين بكل وسيلة .خدعة لكنها جائزة ألن املقام 

   وآتاه اهللا الملك  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن داود عليه السالم أويت امللك والنبوة؛ لقوله: ((

  )) . والحكمة

     ومن فوائدها أيضا: أن األنبياء عليهم الصالة والسالم ليس عندهم علم إال ما علمهم اهللا؛ لقوله:

)) فالنيب نفسه ليس عاملا، ال يعلم الغيب وال يعلم الشرع إال ما آتاه اهللا سبحانه  يشاء علمه مماو  ((

  وتعاىل .

  )) . وعلمه مما يشاء ومن فوائدها: إثبات املشيئة هللا؛ لقوله: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن اهللا عزوجل يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح األرض ومن عليها؛ 

)) ومباذا تفسد؟ تفسد باملعاصي وترك  رضو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األول قوله: ((

ولو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع  الواجبات؛ كما يدل عليه قوله تعاىل: ((

  )) . وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثيرا

فع بعضهم بعضها ويقابل بعضهم بعضا؛ ألنه لو ومن فوائدها: إثبات حكمة اهللا، حيث جعل الناس يد

جعل السلطة لقوم معينني ألفسدوا األرض؛ ألنه ال معارض هلم؛ ولكن اهللا يعارض هذا ذا؛ واعترب هذا 

لقة على الدول يف قوة األمم الكافرة اآلن؛ ما ظنكم لو كان ألحد هذه الدول الكربى القوة املط

قوة  هلاقوة وهذه  هلا؛ ولكن اهللا جعل هذه  غريها أيضا وتكتسحاألرض  كتسحاألخرى؟ لكانت ت

  ليدفع بعضهم ببعض.

ومنها: أن املعاصي وهدم بيوت العبادة سبب للفساد؛ ألننا قلنا إن فساد األرض بني يف آيات أخرى 

وهو كذلك؛ فإن هدم بيوت العبادة الشك أنه من الفساد يف األرض؛ طيب واملنع من العبادة ؟ أشد 

  )). ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه وهلذا قال اهللا تعاىل: ((وأكرب؛ 

  )) ولكن اهللا ذو فضل على العالمين منها: إثبات فضل اهللا على مجيع اخللق؛ لقوله: ((



أي نعم حىت الكفار؛ لكن فضل اهللا على الكفار فضل خاص يف الدنيا فقط؛ أما يف  حىت الكفار؟ 

مباذا؟ بالعدل؛ يف الدنيا يعاملهم بالفضل وأما يف اآلخرة فإنه يعاملهم بالعدل؛ طيب  اآلخرة فيعاملهم

    هذا بالنسبة للكفار؛ أما بالنسبة للمؤمنني فإن اهللا يعاملهم بالفضل يف الدنيا ويف اآلخرة .

  )) تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين مث قال تعاىل: (( 

  .آيات اهللا سبحانه وتعاىل الشرعية؛ ألن املراد باآليات هنا اآليات الشرعية وهي القرآنيف هذا إثبات 

))؛  نتلوها عليك بالحق ؛ لقوله: ((وفيها: أن اهللا تعاىل يتلوا على نبيه؛ يتلوا على نبيه ما أوحاه إليه 

  هو اهللا ؟ أو جربيل ؟  ذلك ولكن هل الذي يتلو

  جربيل:الطالب

ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع  اقرأ يف آية القيامة: (( الشيح:

)) يعين إذا قرأه جربيل فاتبع قرآنه؛ فجربيل يتلوها على النيب عليه الصالة والسالم وقد تلقاه من  قرآنه

  اهللا سبحانه وتعاىل .

))  بالحق ونازل باحلق؛ ألن الباء يف قوله: ((: أن القرآن كله حق، كله حق من اهللا هاومن فوائد

للمصاحبة واملالبسة أيضا؛ فهو نازل من عند اهللا حقا؛ وهو كذلك مشتمل على احلق؛ فلم يكذب 

  على اهللا؛ وليس فيه كذب يف أخباره وال جور يف أحكامه؛ فأحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق .

  )) . وإنك لمن المرسلين عليه وسلم؛ لقوله: (( ومن فوائدها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا

اهللا عليه وسلم كان )) ولكنه صلى لمن المرسلين  ومنها: أن هناك رسال آخرين غري الرسول؛ لقوله: ((

  ذ ال نيب بعده.إ ّ خامت النبيني

  هذا ما تيسر لنا من فوائد هذه اآلية الكرمية مع  أا عند التأمل حتتمل معاين أكثر من ذلك.

   درس اليوم ؟ أ)) مبتد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مث قال اهللا تعاىل: ((

  : الدرس اجلديدالطالب

  : الدرس اجلديد نناقش إن شاء اهللا الشيخ

  )) ؟ وآتاه اهللا الملك والحكمة قوله: (( شيخ ما معىن: الطالب

سواء كان سنة أو الزبور الذي اهللا إليه، الوحي  اههي الوحي الذي أوحاحلكمة احلكمة ؟ نعم؛  : الشيخ

    اهللا إليه . اهأوح

  )) . تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مث قال اهللا عزوجل: ((



)) التاء هنا اسم إشارة؛ وأشار إىل الرسل بإشارة املؤنث ألنه مجع تكسري؛ ومجع  تلك الرسل قال: ((

))  قالت األعراب آمنا ه واإلشارة إليه؛ قال اهللا تعاىل: ((تكسري يعامل معاملة املؤنث يف تأنيث فعلال

قالت األعراب، واألعراب مذكر وإال مؤنث؟ مذكر؛ لكن  ملا مجعت مجع تكسري صح تأنيثه؛ طيب هنا 

إشارة املؤنث  م)) اإلشارة إشارة مؤنث وإال لقال: أولئك الرسل؛ فعليه نقول: أشار إليه تلك الرسل ((

  جيوز تأنيثه؛ طيب تأنيثا معنويا أو لفظيا؟ ألن مجع التكسري 

  معنويا:الطالب

وإنك لمن  دل عليهم قوله: (()) املشار إليه هنا هم الرسل الذين تلك الرسل  لفظيا نعم؛ (( :الشيخ

  )) . المرسلين

)) يعين جعلنا بعضهم أفضل من بعض، أفضل من بعض يف الوحي؛ فضلنا بعضهم على بعض  ((

األتباع؛ وأفضل من بعض يف الدرجات واملراتب عند اهللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا وأفضل من بعض يف 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على  )) انتبه؛ طيب ((منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات  قال: ((

)) هذه اآلية صرحية يف أن الرسل يتفاضلون؛ أتباع الرسل يتفاضلون ؟ نعم أتباع الرسل أيضا  بعض

  .) خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (يتفاضلون؛ 

ملة استئنافية لبيان وجه من أوجه التفضيل؛ اجل)) أي من الرسل من كلم اهللا؛ وهذه  منهم وقوله: ((

هللا مثل من؟ فاعل على أن الكالم واقع من ا )) اهللا )) ؟ (( اهللا )) وإال (( من كلم اهللا وقوله: ((

  موسى:الطالب

كموسى وحممد عليه الصالة والسالم؛ فإن اهللا كلمه يف مكان أعلى من املكان الذي كلم موسى فيه؛   

رفع  وقوله: (( فموسى كلم يف األرض وحممد صلى اهللا عليه وسلم كلم وهو فوق السماء السابعة .

 )) يعين ومنهم  منهم من كلم اهللا )) معطوف على أي شيء ؟ (( رفع )) قوله: (( بعضهم درجات

؛ نشوف لو قلنا: إا  )) من رفع بعضهم درجات(( ؟ ومنهم  )) من رفع بعضهم درجات(( 

)) وتلك الرسل رفع بعضهم  تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )) (( فضلنا معطوفة على ((

ومنهم من رفع بعضهم،  ))  منهم من كلم اهللا درجات؛ يصح وهذا أقرب من التكلف؛ ألن قوله: ((

))  فضلنا كان يقول: ومنهم من رفعه درجات نعم؟ وعلى كل حال فإا إن كانت معطوفة على ((

))  كلم ))؛ و إن كان معطوفة على (( كلم فإا ال يصح أن تكون معطوفة على صلة املوصول ((

 عليهض؛ فمثل حممد )) يعين على بع رفع بعضهم درجات ففيها وجه؛ لكن األول أوضح؛ وقوله: ((



له الوسيلة وهي أعلى درجة يف اجلنة و ال تكون إال لعبد من عباد اهللا وهو النيب عليه  الصالة والسالم 

الصالة والسالم؛ ويف املعراج وجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ابراهيم يف السماء السابعة وموسى يف 

وآتينا  (( قال:  .درجات ؛ وهذا بالشك رفعة وهكذاالسادسة وهارون يف اخلامسة وإدريس يف الرابع

أعطينا؛ وهذا اإليتاء شرعي وإال  اي))  آتينا )) (( عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وهو اإلجنيل أو اآليات اليت أعطيها  ؤتى)) ألن امل آتينا عيسى بن مريم البينات قدري ؟ شرعي؛ ((

     ؛وكوين عيسى عليه الصالة والسالم أمور شرعية؛ لكن فيها أيضا أمور كونية؛ إذا فهو إيتاء شرعي

)) يعين اآليات البينات الدالة على أنه رسول اهللا؛ فمنها اإلجنيل؛ ومنها أنه يربئ  آتيناه البينات ((

املوتى بإذن اهللا؛ بل خيرج املوتى من قبورهم؛ ففيها آيتان: حتيي املوتى ؛ ومنها أنه حييي األكمه واألبرص

  وأيدناه بروح  قال: (( وخترج املوتى؛ فهو حيييهم قبل أن يدفنوا وخيرجهم من قبورهم بعد الدفن.

املراد ا؛ فقيل: املراد ا ما  اوح القدس م)) يعين قويناه بروح القدس؛ اختلف املفسرون يف ر  القدس

كذلك و  معه من العلم املطهر اآليت من عند اهللا؛ والعلم أو الوحي يسمى روحا؛ كما قال تعاىل: ((

قل  ))؛ وقال بعض املفسرين: املراد بروح القدس جربيل؛ كما قال تعاىل: (( أوحينا إليك روحا من أمرنا

قدس هو جربيل أيد اهللا عيسى به حيث كان معه يقويه يف )) فروح ال نزله روح القدس من ربك بالحق

أيا كان فإن عيسى عليه الصالة و ))  وأيدناه بروح القدس مهام أموره عندما حيتاج إىل التقوية؛ ((

 والسالم أحد الرسل الكرام الذين هم من أويل العزم؛ وهو مؤيد مبا معه من الوحي ومؤيد أيضا جبربيل .

ولو شاء اهللا ما اقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات  قال: (( [ التشغل الناس]...

))  شاء )) حتتاج إىل جواب؛ و(( لو )) عندنا اآلن (( ولو شاء اهللا ما اقتتلوا (())  ولكن اختلفوا

))؛ وأين  والو شاء اهللا ما اقتتل )) هذا جوابه (( واما اقتتل حتتاج إىل مفعول؛ فأين جواب لو ؟ ((

)) ؟ حمذوف، تقديره: ولو شاء اهللا أن ال يقتتل الذين من بعدهم ما اقتتلوا؛ فيكون  شاء مفعول ((

  )) ولو شاء اهللا ما اقتتلوا اجلواب حمذوفا دل عليه جواب الشرط؛ وقوله: ((


